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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, 
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 
Македонија издаваат 

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИТЕ  КОМУНИКАЦИИ 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за електронските 

комуникации, 
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 

јануари 2012 година. 
 

     Бр. 07-408/1                                                                                               Претседател 
24 јануари 2012 година                                                                      на Република Македонија,                      
          Скопје                                                                                          д-р  Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н  

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИТЕ  
КОМУНИКАЦИИ 

 
Член 1 

Во Законот за електронските комуникации (“Службен весник на Република 
Македонија“ број 13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008 и 83/10), во членот 9 став (1) точка гг) 
сврзникот “и“ на крајот од реченицата се брише, а по точката дд) се додаваат четири нови 
точки ѓѓ), ее), жж) и зз), кои гласат: 

“ѓѓ) ги контролира и мери параметрите за квалитет на јавните електронски 
комуникациски услуги; 

ее) го контролира и мери нејонизирачкото зрачење предизвикано со употреба на 
јавните електронски комуникациски мрежи;  

жж) презема активности и поттикнува меѓусебно поврзување на оператори на јавни 
комуникациски мрежи, односно даватели на јавни комуникациски услуги за пренос на 
податоци (Интернет), како и за развој на точки за размена на интернет сообраќајот и 

зз) води електронски регистар на телекомуникациска терминална опрема наменета за 
јавни мобилни комуникациски услуги.“ 

 
Член 2 

Во членот 14 по точката д) се додава нова точка ѓ), која гласи: 
“ѓ) донесува одлука за користење на нереализираните средства од годишниот 

финансиски план на Агенцијата од претходната година, по предлог на директорот на 
Агенцијата;“. 

Точките ѓ), е) и ж) стануваат точки е), ж) и з). 
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Член 3 
Во членот 22 став (1) зборот “применува“ се заменува со зборовите: “зема предвид“. 
 

Член 4 
Во членот 26 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи: 
“(2) Висината на надоместоците од ставот  (1)  точка а) на овој член се утврдуваат со 

подзаконските акти од членовите 32, 75 и 83 од овој закон согласно со одобрениот 
годишен финансиски план на Агенцијата.“ 

Ставовите (2), (3) и (4) стануваат ставови (3), (4) и (5). 
Ставот (5) кој станува став (6) се менува и гласи: 
“(6)  Нереализираните средства од годишниот финансиски план на Агенцијата од 

претходната година, Агенцијата ќе ги пренесе  во годишниот финансиски план  за 
наредната година, при што може да одлучи тие средства, или дел од нив, да се искористат 
за развој на електронските комуникации и информатичкото општество, како и за други 
работи од значење за Република Македонија, утврдени со финансискиот план  на 
Агенцијата.“ 

Член 5 
Во членот 28 став (6) точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се 

додаваат зборовите “како и во случај на стечај или ликвидација“. 
 

Член 6 
Во членот 29-а по ставот (6) се додава нов став (7),  кој гласи: 
“(7) Операторите и/или давателите на јавни мобилни комуникациски услуги се должни 

на писмено барање од тело формирано од државен орган за промоција и поддршка на 
туризмот во Република Македонија, бесплатно да обезбедат пренос на СМС пораки и 
известувања кои се однесуваат на заштитата, унапредувањето и промовирањето на 
националното и културно богатство и туризмот на Република Македонија, на начин 
пропишан од Агенцијата.“ 

Ставовите (7), (8), (9) и (10) стануваат ставови (8), (9), (10) и (11). 
 

Член 7 
Во членот 45 ставот (4) се менува и  гласи: 
“Референтните понуди од ставовите (2) и (3) на овој член ги одобрува Агенцијата во 

рок од 30 дена од денот на нивното доставување до Агенцијата, а операторот е должен да 
ги објави референтните понуди на својата веб страница во рок од пет дена од денот на 
добивањето на одобрението од Агенцијата.“  

 
Член 8 

Во членот 47 ставот (1) се менува и гласи: 
“Агенцијата врз основа на анализа на пазарот, може на оператор со значителна пазарна 

моќ да му наметне обврска да води посебно сметководство за активностите поврзани со 
интерконекција и/или пристап.“ 

 
Член 9 

Во членот 76 по ставот (3) се додаваат четири нови става (4), (5), (6) и (7), кои гласат: 
“(4) Агенцијата води електронски регистар на телекомуникациска терминална опрема 

наменета за јавни мобилни комуникциски услуги. 
(5) Формата, содржината и начинот на водење на регистарот од ставот (4) на овој член, 

како и видот на податоците и начинот на доставување на податоците потребни за водење на 
регистарот, ги пропишува Агенцијата. 
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(6)  Операторите и/или давателите на јавни мобилни комуникациски услуги, правни 
или физички лица регистрирани за продажба на телекомуникациска терминална опрема, 
како и правни или физички лица кои набавиле телекомуникациска терминална опрема 
наменета за јавни мобилни комуникациски услуги или истата ја добиле како подарок или 
донација од лица надвор од територијата на Република Македонија се должни на 
Агенцијата да и достават податоци согласно со актот од ставот (5) на овој член. 

(7) Операторите и/или давателите на јавни мобилни комуникациски услуги се должни 
на  барање на Агенцијата  да ја исклучат од јавната мобилна комуникациска мрежа 
телекомуникациската терминална опрема која не е евидентирана во регистарот од ставот 
(4) на овој член.“ 

 
Член 10 

Во  членот 79 став (1) точката на крајот од реченицата се брише и  се додаваат 
зборовите: “или давател на универзална услуга.“  

По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи: 
“(6) Директорот на Агенцијата ќе донесе решение за доделување на броеви и серии на 

броеви од Планот за нумерација во рок од 15 дена од денот на приемот на комплетното 
барање за доделување на броеви и серии на броеви.“ 

 
Член 11 

Во членот 82 став (1) точка в) зборовите: “три години“ се заменуваат со зборовите: 
“една година“. 

 
Член 12 

Во членот 86 став (2) зборовите:  “ако тоа е технички возможно“ се бришат. 
 

Член 13 
Во членот 97 по ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3), кои гласат: 
“(2) Агенцијата ги контролира и мери параметрите за квалитет на јавните 

комуникациски услуги. Параметрите за квалитет треба да се во согласност со препораките 
и стандардите на Европската унија. 

(3) Операторите на јавни комуникациски услуги се должни на Агенцијата да и 
обезбедат услови за контрола и  мерење на параметрите за квалитет на јавните 
комуникациски услуги. Агенцијата со подзаконски акт ќе ги пропише начинот и 
постапката за вршење на контрола и мерење на параметрите за квалитет.“ 

Ставот (2) станува став (4). 
 

Член 14 
Членот 105 се менува и гласи: 
 “(1) Агенцијата пред да донесе или измени одлуки или други подзаконски акти од 

своја надлежност, а кои значително влијаат на релевантниот пазар на електронски 
комуникации, како и пред да ја донесе годишната програма за работа за наредната година, 
е должна на својата веб страница јавно да ја објави предложената одлука или 
подзаконскиот акт, односно предложената годишна програма за работа за наредната 
година, со цел да обезбеди јавна расправа со која ќе им се овозможи на сите 
заинтересирани страни да ги изразат своите мислења, гледишта и ставови во однос на 
истите.  

(2) Рокот на траењето на јавната расправа не смее да биде пократок од 30 дена од денот 
на објавувањето на предложените акти од ставот (1) на овој член. 
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(3) По истекот на рокот од ставот (2) на овој член, а пред донесувањето на актите од 
ставот (1) на овој член, Агенцијата ги објавува на својата веб страница добиените мислења 
и коментари, како и ставот на Агенцијата по однос на истите, при што доверливите 
информации и податоци не се објавуваат. 

(4) Агенцијата може да одржи јавна расправа за актите од ставот (1) на овој член, на која 
можат да бидат поканети претставници на сите заинтересирани страни за да ги презентираат 
своите гледишта и ставови.“ 

 
Член 15 

Во членот 141 став (1) точката 5 се менува и гласи: 
“не постапи во согласност со членот 76 од овој закон;“. 
 

Член 16 
Актите предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на 

влегувањето во сила на овој закон. 
Статутот на Агенцијата ќе се усогласи со одредбите на овој закон во рок од три месеци 

од денот на неговото влегување во сила. 
 

Член 17 
Агенцијата ќе започне со водење на регистарот од членот 76 став (4) од овој закон од 1  

јули 2012 година. 
 

Член 18 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 

на Република Македонија“. 
 


